
UCHWAŁA NR VI/34/2019
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 art., 15 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 
51 w obrębie Tomaszkowo gmina Stawiguda uchwalonego uchwałą nr XXXV/262/10 Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 21 października 2010 r.

2. Przystępuje się do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 51 w obrębie 
Tomaszkowo gmina Stawiguda uchwalonego uchwałą nr XXXIX/313/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 
29 października 2014 r.

3. Przystępuje się do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda obręb Tomaszkowo - jednostka G, uchwalonego uchwałą nr X/59/03 Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 30 czerwca 2013 r.

§ 2. Sporządzenie opracowania, o którym mowa w § 1 dotyczy obszarów, których granice zostały określone na 
załącznikach graficznych nr 1 i nr 2, będących integralną częścią uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kołakowski
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr VI/34/2019 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

 

 
 

───    granica opracowania  
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Załącznik nr 2 

do Uchwały nr VI/34/2019 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

 

 
 

───    granica opracowania  

 

 

 

 

 

 

Id: 3C88D05E-FB1F-49EA-BD86-6C63283DE719. Podpisany Strona 1




